
 

บ้านปูประกาศปรับรายละเอียดการออกหุ้นเพิม่ทุน 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้น าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ รายงานมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่องการปรบัรายละเอียดการออกหุน้เพิ่มทุน 
(แทนมติเดิม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่
และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่ไดแ้ก้ไขเพิ่มเติม)         
ที่จ  านวนหุน้ทัง้หมดที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ทุกรุ่นของบริษัท
รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท  

จากมติคณะกรรมการบริษัทรายละเอียดใหม่ของการออกหุ้นเพิ่มทุน คือ เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 
จ านวน 5,074,581,513 บาท  จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจ านวน 10,149,163,028 บาท ในมลูค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  โดยเพิ่มทุนในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน หรือจ านวนไม่เกิน 
1,691,527,171 หุน้ เพื่อเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ที่ราคาหุน้ละ 5 
บาท โดยจะไม่จดัสรรหุน้เพิ่มทุนนีแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ผูถื้อหุน้
สามารถจองซือ้หุน้เพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนได ้(Oversubscription) ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไดร้ับการ
จัดสรรหุน้เพิ่มทุนครัง้นีจ้ะไดร้บัใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ 2 รุ่นคือ BANPU-W4 
และ BANPU-W5 ชนิดระบุชื่อผูถื้อและโอนเปลี่ยนมือได ้ในอัตราส่วน 1 หุน้สามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิของแต่ละรุ่น โดยมีราคาใช้สิทธิในแต่ละรุ่นที่ 5 บาทต่อหุ้น และ 7.5 บาทต่อหุ้น 
ตามล าดบั และจะมีการน า BANPU-W4 และ BANPU-W5 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ส าหรบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

• จัดสรรหุน้เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 5 บาท  

• จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 4 (BANPU-W4) จ านวน

ไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม

ทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในอัตราส่วน 1 หุน้เพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย



 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 จะมีอายุ 1 ปีนับแต่

วนัที่ออก และมีราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 เท่ากบั 5 บาทต่อหุน้  

• จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 5 (BANPU-W5) จ านวน

ไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจัดสรรหุน้สามัญ  

เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน ในอตัราส่วน 1 หุน้เพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย

ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 จะมีอายุ 2 ปีนับแต่

วนัที่ออก และมีราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 เท่ากบั 7.50 บาทต่อหุน้ 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
“คณะกรรมการบริษัทพิจารณาไตร่ตรองการปรบัรายละเอียดการออกหุน้เพิ่มทุนอย่างถ่ีถว้น เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ควบคู่ไปกบัการค านึงถึงสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้เป็น
ส าคญั โดยการปรบัอตัราส่วนหุน้เพิ่มทุนเป็น 3 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้เพิ่มทนุ พรอ้มกบัมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ 2 รุ่นคือ BANPU-W4 และ BANPU-W5 ซึ่งนบัเป็นการเพิ่มสภาพคล่องใหผู้ ้
ถือหุน้ เนื่องจากระยะเวลาการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุน้ที่สัน้ลง พรอ้มกนันีผู้ถื้อหุน้ยงัไดร้บั
ผลประโยชนด์า้นตน้ทุนในการแปลงใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุน้ที่ต  ่าลง ทัง้นี ้เงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุน 
บา้นปูจะน าไปลงทุนเพื่อสรา้งระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง พรอ้มส่งมอบอนาคตพลงังานเพื่อความ
ยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability) รวมทัง้สรา้งผลตอบแทนที่ดีสม ่าเสมอในระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้และนกัลงทนุในระยะยาว” 

บา้นปูจะน าเสนอมติคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ (Extraordinary General 
Meeting: EGM) ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2564 ใหพ้ิจารณาอนุมัติ ในจันทรท์ี่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. 
ทั้งนี ้ผู ้ถือหุ้นบ้านปูที่จะได้รับสิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน จะต้องถือครองหุ้นบ้านปูให้เสร็จสิน้ก่อนวันขึน้
เครื่องหมาย XR ในวนัที่ 16 สิงหาคม 2564 หรือภายในวนัที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยมีระยะการใชส้ิทธิจอง
ซือ้หุน้เพิ่มทนุ ระหว่างวนัที่ 6-17 กนัยายน 2564 

 



 

การวางแผนกลยทุธก์ารจดัสรรเงินลงทนุในครัง้นีเ้ป็นไปเพื่อการสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืนที่สอดคลอ้งกบั
เทรนดพ์ลงังานโลกและหลกั ESG ซึ่งค านึงถึงประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้ม (Environment) ความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม (Social) และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Governance) ของ 3 กลุม่ธุรกิจ ไดแ้ก่ กลุม่ธุรกิจแหลง่
พลงังาน กลุม่ธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุม่ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน ภายใตก้ลยทุธ ์Greener & Smarter 
ทัง้นี ้เพื่อขบัเคลื่อนใหบ้ริษัทฯ บรรลเุป้าหมายการมี EBITDA จากธุรกิจพลงังานสะอาดและเทคโนโลยี
พลงังานในสดัสว่นมากกว่ารอ้ยละ 50 ภายในปี 2568 

### 

เกี่ยวกับบ้านป ู

บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าดา้นพลงังานท่ีหลากหลายในระดบันานาชาติ ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่ม
ธุรกิจแหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชนกรุณาตดิตอ่ฝ่ายสื่อสารองคก์รบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 

อรสิร ิวรยศ   02-694-6923  ornsiri_v@banpu.co.th 
มกุพราว พ่วงเผือก  02-694-6892  mukphrao_p@banpu.co.th 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับนักลงทนุ กรุณาตดิต่อฝ่ายนักลงทนุสมัพันธบ์ริษทั บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

นิตยา ภาณภุาส  02-694-6747  nittaya_p@banpu.co.th 
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